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A ÎNCEPUT CEA DE-A IX-A EDIȚIE
A JOCURILOR OLIMPICE DE IARNĂ

Festivitatea deschiderii Jocurilor
INNSBRUCK, corespondență 

Agerpres, — Miercuri, pe un 
limp frumos cu soare și cer al
bastru, pe stadionul de la Berg 
Isel, de lingă Innsbruck, s-a 
desfășurat festivitatea deschide
rii celei de-a IX-a ediții a locu
rilor Olimpice de iarnă, grandi
oasă manifestare sportivă la

blema Jocurilor Olimpice cu cele 
cinci cercuri împletite, simbol al 
înfrățirii raselor si continente
lor.

La ora 11, ora locală, un sem
nal de trompeți anunță sosirea 
pe stadion a președintelui Repu
blicii Austria, dr. Adolf Scharf. 
El este primit în tribuna de o-

Solemnitatea aprinderii flăcării olimpice

vesel care vestește încenerea de
filării delegațiilor participante. 
Parada este deschisă, potrivit 
tradiției, de echipa Greciei, tara 
de origină a Jocurilor Olimpice. 
Imbrăcați în costume pitorești de 
iarnă, cu haine scurte de stofă 
sau de blană, și căciulite viu 
colorate, trec prin fața tribune
lor (in ordinea alfabet ului ger
man}, sportivi din Argentina, 
Australia. Belgia. R.P. Bulgaria, 
Chile, R.S. Cehoslovacă, Dane
marca. Germania (echipă uni
tă), Finlanda. Franța, Anglia, 
India. Iran. Islanda. Italia. Ja
ponia. Iugoslavia. Canada, Co
reea de sud. Lichtenstein, R.P. 
Mongolă. Olanda, R.P.D. Core
eană, Norvegia, R.P. Polonă, 
R.P. Romină, Suedia, Elveția, 
Spania, Turcia, U.R.S.S., 
R.P. Ungară, S.U.A. și Austria. 
Purtătorii drapelelor se desprind 
din rîtidul delegațiilor și se ali
niază cu fața la tribună . prin
cipală. La ora 11,14, dr. Hein
rich Drimmel, ministrul invă- 
țămintului al Austriei, se
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Simbătă, la „Floreasca“

Ultimul „sfert de finală" în C. C. E. 
la handbal feminin: Rapid—Fortschrit
Iată-ne la un antrenament al 

echipei - feminine Rapid, cam
pioana noastră la handbal în 
7. Pregătiri intense în vederea 
„returului" cu Fortschrit Weis
senfels. decisiv pentru desem
narea celei de a patra semifiria- 
liste a „Cupei campionilor eu
ropeni". Profităm de o mică 
pauză pentru a discuta cu an
trenorul echipei, Gabriel Zu- 
grăvescu:

El3pa a Il-a a Spartachiadei de iarnă a tineretului,

9 centre de concurs 
la clubul Flacăra

care participă 1350 de sportivi 
din 36 de țări ale lumii.

Cu cîteva ore Înainte de înce
perea festivității, peste 60 000 de 
spectatori se aflau in tribunele 
ce inconjoa'ă platoul unde vor 
ateriza săritorii de la trambuli
nă. Deasupra stadionului flutură 
drapelele țărilor participante. Pe 
albul imaculat al zăpezii, lingă 
tribunele laterale, se vede eni-

noare de președintele Comitetu
lui Internațional Olimpic, Avery 
Brundage, și de ministrul invă- 
țămintului al Austriei, dr. Ueiti- 
rich Drimmel, președintele comi
tetului de organizare a jocurilor. 
Orchestra Wiltner Musikkapele, 
dirijată de Sepp Tanzer, into
nează Imnul de stat al Austriei. 
După un momeai de tăcere, fan
farele tiroleze execută un marș

SPORT ,
ia cea mai tinără universitate...!

Reprezentanții celor 80 de aso
ciații sportive din raionul 30 
Decembrie, calificați pentru e- 
tapa a Il-a a Spartachiadei de 
iarna, încep simbătă confruntă
rile pentru desemnarea finaliști- 
lor. Consiliul clubului Flacăra a 
trecut zilele acestea la organiza
rea celor nouă centre de concurs 
în care sportivi din cîte 8—10 
asociații se vor întrece la șah, 
tenis de masă și haltere. Aceste 
centre vor funcționa la. marile 
asociații ca P.T.T., Olimpia, 
C.P.B., A.U.G. Otopeni, Sănăta
tea și altele. Pentru 'celelalte ra
muri sportive, gimnastica, orien
tarea turistică, trîntă, tir, pati
naj, săniuș și cros, întrecerile 
etapei a Il-a vor fi organizate 
la centre speciale pe raion. Ast
fel, gimnaștii își vor disputa în
tâietatea în sala Casei raionale 
de cultură a tineretului, patina
torii pe patinoarul Sănătatea, cei 
de Ia orientare turistică în Pă
durea Băneasa etc.

Pentru buna desfășurare a pe
nultimei etape a competiției, con
siliul clubului Flacăra se bazea
ză, în primul rînd, pe aportul ac
tivului său voluntar. Au fost a- 
trași în organizarea întrecerilor 
activiști sportivi, instructori vo
luntari, antrenori și profesori de 
educație fizică. Printre ei se află 
D. Chiose (de la asociația spor
tivă P.T.T.), V. Burlacu (Sănă
tatea), I. Popescu (G.A.C. Oto
peni), Elena Gore (Construcția), 
prof. Gh. Ioniță (Șc. tehnică sa
nitară).

Printre numeroșii participant 
la întrecerile etapei a Il-a sînt 
o serie de sportivi care prin bu
na lor comportare au atras a- 
supra lor atenția organizatorilor, 
ca de pildă : D. Mocanu (asocia
ția sportivă Tipograful — la 
tenis de masă), Nic. Dorin (P.T.T. 
— trîntă). Ion D. Ion (Construc
ția — haltere), Gh. Drăgan 
(P.T.T. — cros), actorii Ciupi
Rădulescu și Horia Căciulescu 
(Arta — tir) etc.

— Cum apreciați meciul de 
sîmbătă?

— Destul de dificil, dar șan
sele sînt de partea noastră. 
Ani fi putut evita chiar la 
Halle problema recuperării 
handicapului de un gol, pentru 
că am avut posibilitatea să tă
cem un rezultat mai bun. Dar, 
accidentarea Irinei Hector ca 
și faptul că Hanek nu era 
restabilită au influențat com
portarea echipei în apărare. 
Acum, c-u formația completă 

sînt convins că ne vom im
pune jocul.

— Ce ne puteți spune despre 
Fortschrit?

— liste o echipă valoroasă. 
Am reținut în mod deosebit 
jocul bun de pivoți și... o ex- 
ceilentă jucătoare, Schanding, 
„vedeta" reprezentativei R.D. 
Germane, remarcabilă prin vi
teză și putere de șut. Alături 
de ea s-a evidențiat în mod 
special Simocli. In apărare, 
Fortschrit joacă cu 6 pe semi
cerc sau în sistemul 5+1.

— Cînd sosesc oaspetele?
— Le așteptăm joi seara, 

conform comunicării care ne-au 
făcut-o. Iar sîmbătă dimineață 
va sosi și arbitrul întîlnirii, 
iugoslavul P. Pupici. Și apoi, 
seara... vom relua întrecerea 
noastră de la scorul de 9—10, 
pe care ne vom strădui 6ă-l 
întoarcem în favoarea noastră

Jucătoarele rapidiste și-au 
încheiat perioada de pregătire 
intensă prin jocuri de verifi
care susținute luni, marți și 
miercuri.

TOȚI SPORTIVII VOR 
PRIMI VIZA LA J. O. DEi 

IARNĂ DE LA 
GRENOBLE

După cum se știe, orașul căruia 
i s-a încredințat organizarea Jocu— 
rUor Olimpice de iarnă din 15S3 
este Grenoble. Recent, primăria o- 
ras lui a lâcut cunoscut C.I.O. cai 
a obținut din partea guvernului 
francez garanția că nici unui spor
tiv care va voi să participe Ier 
Jocuri nu i se vor face greutăți în 
ceea ce privește viza, condiție pe 
caire Comitetul Olimpic Internațio
nal a pus-o tuturor orașelor candi
date la organizarea întrecerilor o— 
limp Ic e.

PARTICIPARE VALO-
ROASA LA TURNEUL 
INTERNAȚIONAL DE 

TENIS DE MASA DE LA 
BUCUREȘTI

Turneul internațional de tenis 
de masă care va avea loc îri 
sala Floreasca din Capitală, în.. 
zilele de 13—16 februarie, se vai 
bucura de o participare valoroa
să. Federațiile de specialitate din. 
Anglia, R.S.F. Iugoslavia și R.F. 
Germană și-au anunțat reprezen
tanții. Astfel vor fi prezenți la? 
București campionul iugoslav, 
Korpa, împreună cu Markovic 
II și Vecko, cele mai bune ju
cătoare engleze, Diana Rowe șl, 
Mary Shannon, iar din R.F\ 
Germană, vor veni Inge HarsU 
Edith Bucholz și Heide Dauphin4* 
Se așteaptă șl Înscrierile nomi
nale din partea federațiilor da- 
tenis de masă din R.P. Ungară 
și R.S. Cehoslovacă.

DUMINICA DIN NOU 
MECI DE FOTBAL ÎN 

CIULEȘTI

în toamna anului 1962 
lua ființă, la Timișoara, 
o nouă universitate. Tn- 
tr-un local modern, cu 
zeci de săli de curs, 
amfiteatre și laboratoa
re, aproape 2000 de stu- 
denti — viitori profesori 
și cercetători în dome
niul matematicii, fizicii 
și filologiei — au posi
bilitatea să-și desăvtr- 
șească pregătirea în 
condiții altădată inima
ginabile. Tot pentru ei, 
în vecinătatea acestui 
impunător lăcaș de cul
tură s-au ridicat alte

clădiri, la fel de frumoase și 
de primitoare —- cămine și 
cantine Și tot în folosul lor 
a fost înălțat — respectîn- 
du-se linia arhitecturală a în
tregului ansamblu de con
strucții — un complex spor
tiv. cu săli de gimnastică, 
pentru jocuri sportive și atle
tică grea, cu vestiare, cabi
net medical, într-un cuvînt 
cu toate accesoriile necesare. 
Așadar, condiții optime pen
tru o activitate cît mai rod
nică — si Ia învățătură și la 
sport.

Dar... „Ca în orice casă 
nouă, pe ici pe colo se mai 
făceau simțite unele nevoi..." 
— își amintește prof. Cornel 
Jovănescu, șeful catedrei de 
educație fizică de la Univer
sitate.

Și ne-a povestit două în- 
tîmplăr.i. Le-am reținut și le 
consemnăm aici pentru sem
nificația lor.

,Era în primul an de viață 
al universității. Sportivii du
ceau jipsa- unor haltere olim
pice. Alergătură în tot orașul, 
dar fără folos. Și-a luat ini
ma in dinți. Iov. lovărrescu și 
s-a duș lâ rectorul universi
tății proț. dr. Ion Curea. 
Omul de .știință avea timpul, 
drămuit; 'L-a- ascultat totuși'

cu răbdare. Cîteva zile mai 
tîrziu, halterele olimpice po
poseau în magazia comple
xului

Cîteva luni mai tîrziu s-a 
ivit o nouă problemă: vechi
le saltele pentru gimnastică 
se deterioraseră. Deși repa
rate. aveau zilele numărate. 
Erau necesare saltele noi, 
din plastic, care au o viață 
mai lungă. Și de data aceas
tă ri-a fost nevoie de multă 
perorație. Prof. dr. Curea a 
dat dispoziții ca problema să 
fie rezolvată fără întîrziere.

Era limpede — conducerea 
universității acorda inportan- 
ța cuvenită activității spor
tive. Prin aceeași largă în
țelegere studenților universi
tății timișorene li s-an creat 
condiții să organizeze ex
cursii. precum și întîlniri 
sportive bilaterale cu colegi 
din alte centre universitare, 
începutul — cu studenții 
clujeni. Acum — o întilnire 
cu echipele universității din 
București.

Cum au răspuns asocia
țiile studenților, organiza
tele U.T.M. și catedra de 
educație fizică la aceste 
condiții create? Printr-o 
muncă perseverentă, cu re
zultate satisfăcătoare. Con
cret: calificarea în finala 
republicană de cros; selec
ționarea unor voleibaliști în 
formația divizionară, Știința 
Timișoara (Mușat, Iorda- 
clie, Naghi, Colin), precum 
și preaența cu o echipă pe 
locul I în campionatul oră
șenesc: sportivi de valoare 
republicană la șah (C. Ra
dulescu și Gertrude Baum- 
stark); echipe fruntașe în 
campionatele orășenești de 
baschet și tenis de masă.

TIBERIU STAMA

(Continuare în pag. a 2-a)

Concursul nostru de fotografii sportive

Pe stadionul Giulești se va dis-4 
pută duminică, cu începere de la. 
ora 11, partida amicală Rapid — 
Flacăra roșie București. Revanșa 
acestui joc este stabilită pentru jot 
6 februarie, ora 15, pe terenul Tini— 
puri Noi din Dudești.

ECHIPA DE VOLEI
TRACTORUL BRAȘOV

VA JUCA IN R.P. POLONA
La sfîrșitul acestei săptămîni ur

mează să plece în R. P. Polonă 
echipa de volei Tractorul Brașov. 
Ea întoarce vizita formației Wawel 
Cracovia, care a jucat la Brașov 
la sfîrșitul anului trecut.

C. Gruia — coresp .reg.

„CUPA 16 FEBRUARIE* 
LA LUPTE

Duminică dimineața. în sala 
Giulești I, de la ora 10, se va 
desfășura competiția de lupte 
libere, dotată cu „Cupa 16 Fe
bruarie”. Acest concurs este or
ganizat de clubul Rapid, cu par
ticiparea luptătorilor juniori din. 
Capitală. Primilor clasați li se 
vor acorda premii. <

SIMBATA LA „FLOREAS
CA" — HANDBAL!

Programul handbalistic de sîmbătă 
seară din sala Floreasca a fost 
astfel alcătuit : București tineret — 
Ploiești (m., ora 16.40), București A
— Brașov (m., ora 17,55) și Rapid.
— Fortschrit Weissenfels, în C.C.E<> 
(ora 19.15).

PETER SNELL ÎNVINS I
Pe stadionul din Wellington s-ct 

înregistrat o mare surpriză : atletul 
neozeelandez, Peter Snell, campion 
olimpic și recordman mondial fm 
proba de o milă, a fost învins cil 
o distanță de 50 yarzi de Davies, 
Acesta din urmă a fost cronometrat 
cu timpul de 4:01,3 iar Snell ca 
4:07,8.



BOGATĂ ACTIVITALE LA BAZINUL ACOPERIT 
DE ÎNOT DIN GALAȚI

în plin sezon competițional
• LA SFIRȘITUL SAPTAM1NII, „CUPA ORAȘULUI SINAIA" ȘI „CUPA TRACTORUL" • RE

ZULTATELE ÎNTRECERILOR DE PE VALEA DO AMNEI, DIN PARING ȘI DE LA FLOREȘTI

Cu un an în urmă iubitorii natației 
din orașul Galati au primit în folosin
ță un bazin acoperit de înot.

De atunci și pînă în prezent, la acest 
bazin sportivii gălățeni au avut, posi
bilitatea să desfășoare o activitate 
rodnică. Peste 2400 de copii au învățat 
să înoate. Au fost afiliate cinci secții 
de înot la federația de specialitate. A 
luat ființă o echipă de polo care se 
pregătește intens pentru a participa în 
campionatul de calificare. In anul 1963, 
bazinul „Tineretului" din Galați a găz
duit peste 80 de concursuri, in cadrul 
cărata au fost stabilite și doborîte 96 
recorduri regionale și orășenești la 
copii, juniori și seniori.

Datorită muncii entuziaste depuse de 
antrenorul Dumitru Alititelu, în anul 
trecut au obținut clasificarea sportivă 
un ntimăr de 102 înotători. Dintre a- 
ceștia. rezultate promițătoare au rea
lizat Ghcorglic Serea (cat. I), Mihai

Sport la cea mai tînără universitate...
(Urmare din pag. 1)

— Despre- atletism și gimnastică 
nu ne spuneți nimic?...

Prof. lovănescu, cunoscut și apre
ciat specialist în atletism ne-a zîm- 
biti

— In '62, toată lumea susținea că 
la noi n-o să se poată face atletism 
de performanță. Este adevărat: la 
normele de educație fizică înregis
trasem rezultate foarte slabe. Cîteva 
exemple: 20,1 pe 100 m, 3,30 m la 
greutate. 2,44 m la lungime, 2,48:0 
pe 500 m la fete, 16,1 pe 100 m, 
4,40 m la greutate (7 kg), 3:10,0 pe

De la I.E.B.S.
Pentru jocul -internațional de hand

bal RAPID — FORTSCHRITT (R.D.G.) 
de aîmbătă l.Il.a.c. de la sala Floreasca, 
biletele se găsesc de vînzare la casa din 
str. Ion Vidu.

La acest joc sînt valabile următoarele 
legitimații eliberate de UCFS/C.G. : roșii 
și maro în piele, albastre în dermatin 
ale membrilor biroului F.R. Handbal, gri 
în dermatin cu stampila „handbal’’, gri 
în dermatin ale antrenorilor și maeștrilor 
emeriți aj sportului precum și legitima, 
title verzi în dermatin, însoțite de de
legații. în Urnita locurilor rezervate fie
cărui ziar la masa presei.

• Patinoarul artificial din parcul „23 
August" este deschis pentru patinaj pu
blic azi și sîmbătă orele 17—19 și dumi
nică orele 10—13 și 15—17.

• La centrul de antrenament nr. 2 
(Doher’tyj din Calea Pievnei și în incinta 
complexului sportiv Floreasca s-au des
chis patinoare naturale care funcționea
ză Zilnic între orele 9—12 și 15—18.

• La bazinul acoperit Floreasca con
tinuă cursul de inițiere la înot pentru 
copil. înscrieri și informații la comple
xul Floreasca telefon 11.64.06.
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Moi multă exigentă în pregătirea luptătorilor
Federația Romînâ de Lupte și-a analizat 

activi latea desfășurată în anul 1963. Re
feratul prezentat, ca și discuțiile partici- 
panților, au arătat că în anul care a 
trecut au fost obținute o serie de succese 
Importante, că sportul luptelor a făcut 
pași însemnați înainte față de anul 1962, 
■atît în ceea ce privește activitatea de 
mase, cît mai ales cea de perfor
manță. Cu prilejul Spartachiadei tine
retului au participat la concursurile de 
trîntă un mare număr de tineri de la orașe 
și sate, ceeo ce arată că acest sport 
este tot mai îndrăgit, că forța și curajul 
sînt calități pe care tineretul nostru le do
vedește cu prisosință.

Bițoyl federației de lupte, antrenorii și 
secțiile din cluburi au acordat, de aseme
nea, o importanță sporită pregătirii si ac
tivității sportivilor de performanța. In 
acest sens au fost organizate cursuri de 
pregătire cu antrenorii, în care au fost 
stabilite procedeele tehnice de bază p© 
care trebuie să le siăpînească luptătorii 
fruntași și mai ales componenții lotului 
republican și olimpic, procedee' care să 
Iină pasul cu actualele cerințe pe plan 
nternațional. Roadele acestei acțiuni s-au 

arătat cu prilejul campionatelor republi
cane, Individuale și pe echipe. Intîlnirile 
au fost în general mai dinamice, pregăti
rea fiî'ică a sportivilor a fost mai bună, 
procedeele tehnice au fost executate în 
ritm mai susținut. Pozitiv este și faptul că 
la întrecerile din cadrul campionatului re
publican po echipe, au fost angrenați în
tr-o ac-tivitate continuă peste 800 de sportivi 
truntași.

Pe plan international, luptătorii noștri au 
*?sț »ut un numâr însemnat de întîlniri 
ciștigînd cea mai mare parte dintre ele. 
»• remarcat este locul II p9 națiuni la 
Balcaniada de lupte clasice și libere, ca 
U cele 3 titluri de campioni balcanici. De 

Ungureanu, Gheorghe Dragii, Ecate- 
rina Mărășescu, Frederic Sving și 
Gheorghe Seitan (cat. a Il-a).

Prin grija comisiei regionale de na- 
tație au fost școlarizați, prin cursuri 
speciale, 12 instructori sportivi volun
tari care-și desfășoară activitatea în 
cadrul secțiilor de natație din oraș.

De aprecieri unanime s-au bucurat 
întrecerile de înot organizate pentru 
trecerea normelor „Insignei de Poli
sportiv". Pînă In prezent 1225 de ti
neri și tinere și-au îndeplinit norma 
de înot în cadrul concursurilor desfă
șurate la bazinul „Tineretului".

Natația gălățeană se află pe un 
drum bun. Cu muncă și perseverență 
se vor obține în viitor rezultate spor
tive de valoare la nivelul condițiilor 
de pregătire asigurate.

D. STANC1U, coresp.

800 m la băieți. Ne-a trebuit tact și 
răbdare pentru a îmbunătăți situația. 
Astăzi, in secția de atletism acti
vează 30 de sportivi cu care nădăj
duim ca la prima ediție a Sparta- 
chiadei Republicane să teșim din ano
nimat... Cam aceeași situație și în 
gimnastică. Perioadă de tranziție, cu 
accent pe pregătirea fizică generală 
și specifică, cu exersarea noilor exer
ciții de liber alese, destul de preten
țioasă pentru sportivii începători. Ori
cum, la nivelul categoriei a doua 
vom forma o echipă pentru „univer
sitare". Vizăm însă, mult mai sus și 
în această privință am deplină încre
dere în cei doi asistenți de speciali
tate, Bălăuță și Sched...

O completare: credem că prof, fo- 
văncscu și-a ales bine colectivul. 
Fiindcă nu numai cei doi asistenți 
amintiți, ci și ceilalți — Ruxandca 
Witman și I. Dorogan la baschet și 
handbal sau Emil Grozescu ia atle
tism — par ă fi îndrăgostiți de pro
fesiunea aleasă. Cum s-ar putea ex
plica altfel prezența lor. zi de zi, 
peste orele de program, în sălile 
complexului, mereu la dispoziția stu- 
dențițor. Chiar acum, în plină se
siune, dacă vreun student, între două 
examene este dornic să facă o oră 
de antrenament (și cazurile nu sînt 
izolate) asistenții catedrei de specia
litate le stau cu plăcere la dispoziție.

Și, în fine, o doleanță: în ime
diata vecinătate a universității se 
află un loc viran. Notă discordantă 
la armonia din jur. Tocmai de aceea 
rectoratul intenționează să amenajeze 
aici un frumos parc pentru studenți 
și în incinta parcului, terenuri spor
tive simple (de volei, baschet și hand
bal în 7). Proiectul ar putea prinde 
viață chiar din acest an. Cu o sin
gură condiție: ca edilii orașului de 
pe Bega să dovedească puțină înțele
gere. Și sîntem convinși că o vor 
avea...

asemenea, merită subliniată performanța 
luptătorului N. Martinescu cîștigător al me
daliei de argint la campionatele mondiale 
din Suedia. In total, la marile competiții 
internaționale din anul trecut, luptătorii 
romîni au cucerit 47 de medalii dintre care 
16 de aur, 17 de argint și 14 de bronz.

Putem trage deci concluzia că rezultatele 
înregistrate de luptătorii noștri pe plan 
internațional au fost mai bune ca în anul 
1962, dar față de posibilitățile sportivilor 
noștri și de condițiile ce le-au fost 
create, rezultatele au fost nesatisfăcătoare 
la campionatele mondiale, principalul o- 
biectiv urmărit de federație în anul care 
a trecut. La aceste întreceri unii dintre 
sportivii noștri au manifestat lipsă de dîr- 
zenie, au folosit o tactică necorespunză
toare, dovedind și unele deficiențe de ordin 
tehnic. Asemenea lipsuri au putut fi obser
vate chiar la unii luptători fruntași printre 
care Gh. Popovici, I. Moca, I. Țăranu, Gli. 
Tăpălagă, St. Tampa, C. Hathazi etc’. De 
asemenea, cu prilejul campionatelor mon
diale ca și al altor întîlniri interne și in
ternaționale, s-a observat că unii luptători 
fruntași, deși execută o gamă variată de 
procedee tehnice, nu reușesc întotdeauna 
să le termine prin tuș. Aceasta fie din 
teama exagerată de adversar, fie din cauza 
nesiguranței în executarea corectă a pro
cedeului încercat. Despre lipsurile în exe
cutarea și ruperea .podului' s-a vorbit în 
repetate rînduri. Totuși unii dintre luptătorii 
noștri fruntași nu au reușit încă să lichi
deze acest© deficiențe. Datorită unui pla
sament necorespunzător al centrului de 
greutate, I. Cernea, V. Bularca, Gh. Po
povici, oferă adversarului posibilitatea ca 
printr-o simplă răsucire să se elibereze. 
Lipsurile de mal sus își au rădăcina în 
faptul că la antrenamente luptătorii nu 
depun eforturi maxime, evită repetarea fi
xărilor și ieșirilor din .pod', deoaieco

• Primul din concursurile de am
ploare, care vor fi găzduite în acest 
sezon de pîrtiile din Bucegi, va avea 
loc duminică și luni, în organizarea 
consiliului regional UCFS Ploiești, 
prin comisia de specialitate. „Cupa 
orașului Sinaia", cum este denumit 
concursul programează probele de 
slalom uriaș și slalom special care 
se vor disputa fie la Vîrtul cu Dor, 
fie pe Valea lui Carp, în 
funcție de starea zăpezii. 
La întreceri vor parti
cipa schiorii fruntași de 
pe Valea Prahovei și din 
Brașov, printre care I. 
Zangor, M. Enache, I. 
Secui, P. Clinei, Dan și 
Marin Focșeneanu, Gh. 
Văcarii, Ilona Mteloș, 
Ana Vernescu-Scherer, 
Mihaola Gliioarcă ș.a.

• Fondiștii și săritorii 
fruntași vor lua parte 
sîmbătă și duminică la 
întrecerile pentru „Cupa 
Tractorul", organizată de 
clubul sportiv Tractorul 
Brașov în Poiana Bra
șov. Vor lua parte Gh. 
Cincu, St. Drăguș, Dinu 
Petre, Marcela Leampă, 
Iuliana Bbgozi, luliana 
Simon, Doina Boboc, Fi. 
Voinea, C. Crăciun, 
Kiss ș.a.

• O. parte dintre cei 
mai tineri schiori din 
Brașov s-au întrecut du
minică dimineață pe 
pîrtia amenajată în Va
lea Doamnei (pe Suli- 
nar), în ' cadrul unui
concurs organizat de comisia de specia
litate a regiunii Brașov. Rezultate:

Slalom special, băieți 11 —14 ani:
1. N. Crețoiu (Dinamo); 2. C. Poli- 
grad (Dinamo); 3. A. Rusii (Dina
mo); băieți 14—16 ani: 1. FI. Bidu 
(Luceafărul); 2. M. Munteanu (Lu
ceafărul); 3. L. Nister (S.S.E.); 
juniori: 1—2. D. Munteanu și V. 
Brenci (ambii de la Steagul roșu); 
3. N. Apostol (St. roșu).

Finiș pasionant în turul campionatului masculin
Prima parte a întrecerii celor mai 

bune echipe masculine a intrat într-o 
faza finală. Ultimele rezultate de 
duminică au avut darul de a mări 
considerabil interesul pentru actuala 
ediție a campionatului, ele lăsîndu-ne 
să întrevedem — în ultimele două 
etape — o luptă și mai pasionantă 
pentru primele locuri în clasament. 
De altfel, în aceste ultime etape 
sînt programate o serie de meciuri 
decisive, nu numai pentru partea su
perioară a clasamentului, dar și pen
tru echipele angajate în lupta de 
evitare a retrogradării.

In momentul <țe față, șanse pentru 
cucerirea titlului de campioană a tu
rului mai păstrează Știința Cluj, Di
namo București, Știința Timișoara, 
Steaua și Rapid București. Iată cu
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acestea sînt exerciții grele, care cei efor
turi deosebite.

Putem spune că — în general — s-au 
făcut progrese în lupta de sus, dar consi
derăm ca o greșeală faptul că a fost ne
glijată lupta din parter, procedeu cu care 
luptătorii romîni au obținut numeroase 
succese. Trebuie s.ă arătăm că asemenea 
lipsuri au manifestat chiar luptătorii D. 
Pîrvulescu, I. Cernea, Gh. Dumitru, Gh. 
Popovici, Al. Geantă, I. Herman și alții. 
Din controalele efectuate s-a constatat că 
antrenorii nu fixează volumul și intensita
tea muncii la antrenamente în funcție de 
capacitatea, calitățile și experiența fiecărui 
luptător. Se lucrează încă neplanificat, do
cumentele de planificare fiind considerate 
o povară pentru mulți antrenori. Din a- 
ceastă cauză lecțiile sînt șablon, lipsite 
de orientare metodică, de varietate. In 
această situație se află antrenorii C. 
Veber (Sdtu Mare), C. Tucaci și Gh. Po
povici (Baia Mare), D. Tîrziu și G. Luca 
(Lugoj), S. Babin (Galați), F. Traian (Ti
mișoara) ș.a.

Aspecte negative au fost semnalate și 
la capitolul pregătirii morale și de voință. 
Lipsurile în acest domeniu au avut re
percusiuni nefavorabile chiar și asupra re
zultatelor de la campionatele mondiale. 
Luptătorii romîni au pierdut meciuri decisi
ve pentru cucerirea de medalii, nu din cau
za inferiorității fizice sau tenhice, ci pur și 
simplu datorită unei insuficiente concentrări 
sau a subaprecierii adversarului (D. Pîrvu
lescu, C. Hathazi etc.). Pe de altă parte, 
mulți antrenori folosesc în echipe elemente 
fără perspective, cu un nivel tehnig scăzut, 
aceasta pentru obținerea unor rezultate Ime
diate, pierzîndu-se din vedere promovarea 
cu curaj a tinerelor talente. Ce aport pot 
să aducă echipelor respective sportivii 
Stokel (A.S.M. Lugoj), Cenda (C.S.M. Re
șița), Suli și Grigoxe (Metalul București),

Slalom uriaș, fete 11—14 ani: 1. 
Mihaela Cristea (S.S.E.); 2. Geor- 
geta Bănuță (S.S.E.); 3. Elena Bu- 
nea (S.S.E.).

• Pîrtiile Parîngului au găzduit de 
curînd un important concurs organi
zat de consiliul regional UCFS Hu
nedoara, cu sprijinul comisiei de schi 
a orașului Petroșeni. La întreceri au 
luat parte cei mai buni juniori și 

Ali/ccn Eitache va reprezenta /l. S. Caraimanul 
Bușteni in „Cupa orașului Sinaia" 

l oto: S. Dumitriu
seniori de la Minerul Lupeni, Ener
gia Paroșeni, Parîngul Potroșeni, Si- 
derurgistul Hunedoara și de la cen
trul de schi din Lon-ea. Rezultate: 
Fond 3 km: 1. Z. Hegheduș (Mine
rul); 2. Gr. Ldrinț (Energia); 3. N. 
Popescu (Siderurgistul); slalom, uriaș, 
junioare: 1. Adela Mafteut (Energia);
2. Rodica Stanciu (Lonea); 3. Vio
rica Pavlicec (Pariugul); juniori: 1. 
D. Birlida (Parîngul); 2. Gr. Ciofli-

cine mai an de jucat fiecare dintre 
ele: ȘTIINȚA CLUJ—Rapid (a),
Steaua (d); DINAMO—Știința Tg. 
Mures (d), Politehnica Cluj (a); 
ȘTIINȚA TIMIȘOARA—Știința Craio
va (a), Rapid (d); STEAUA—Poli
tehnica Gtaij (d), Știința Cluj (a) și 
un meci restant cu Stiinta Craiova 
(a); RAPID—Știința Cluj (d). Știin
ța Timișoara (a).

Cit privește echipele clasate pe 
ultimele locuri, etapele care urmează 
vor programa două jocuri importan
te: Siderurgistul Galați—Steagul roșu 
Brașov (etapa a X-a) și Știința 
Craiova—Siderurgistul Galați (etapa 
a X1 -a).

• Progresul București a învins 
marți Chimia Suceava cu 107—42 
(45—14), într-un meci pentru seria 
a Il-a a campionatului republican.

Harbuz (Rapid), Popovici și Vigh (Chimis
tul Baia Mare), Sipoș și Dascăy (Vagonul 
Arad) etc.? Nici un fel de aport. Din contră, 
ei răpesc spectatorilor posibilitatea de a 
urmări întîlniri dinamice și spectaculoase, 
sporesc numărul descalificărilor, al meciu
rilor egale și al cedării prin tuș în pri
mele minute de luptă. Un exemplu în a- 
ceastă privință l-a constituit întîlnirea din 
cadrul campionatului republican dintre e- 
chipele Steaua și A.S.M. Lugoj, întîlnire 
care s-a terminat în numai 25 de minute. 
De aceste lipsuri se fac vinovați metodiștii 
consiliilor regionale UCFS,’ secretarii cu 
problemele tehnice din cluburi, precum și 
comisiile regionale, care nu au ajutat în 
suficientă măsură pe antrenori în vederea 
aplicării directivelor date de biroul fede
rației.

Cu toate că munca de educație a căpă
tat o legătură mai strînsă cu procesul de 
instruire, mai sînt încă luptători care au 
săvîrșit abateri de la disciplină și morala 
sportivă, s-au înfumurat sau s-au mulțumit 
cu rezultate mediocre. Tendința „senatoris- 
mului de drept" și de mulțumire cu orice 
rezultat șba mai făcut loc în rîndul luptă
torilor. Federația de specialitate a scos 
însă din loturile reprezentative pe toți acei 
care la un moment dat nu au justificat în
crederea acordată sau au săvîrșit anu
mite abateri. Este vorba de Gh. Popovici, 
I. Moca, M. Suit, N. Pavel, A. Toth, VI. 
Anghel, H. Mavridis, N. Vlăduț, A. Meindt 
și alții. De asemenea, pentru abateri re
petate a fost sancționat antrenorul C. Ofi- 
țerescu de la Rulmentul Brașov.

Participanții 'ia ședință au remarcat și 
faptul că, în prezent, în țara noastră se 
poate vorbi și despre unele succese ob- 
ținute lupte libaje,. Pi? ȚățXte ÎBfă în 
multe cluburi și dsociații sportive hiUnca 
se desfășoară unilateral, acordîndu-se im
portanță fie unui stil, fie altuia. Acest 
îucru a ieșit pregnant în evidență cu pri
lejul desfășurării campionatului republican 
pe echipe. Luptătorii de la „libere" au 
manifestat la începutul camraiona-tuhii o 
insuficientă pregăiire generală și speci
fică, au folosit un numai redus de proce

ca (Minerul); 3. I. Sicht (Minerul); 
seniori: 1. V. Lazăr (Parîngul); 2. O. 
Munteanu (Minerul); 3. A. Ritișan 
(Siderurgistul); slalom special, ju
nioare: T. Adela Mafteut; 2. Viorțca 
Pavlicec; juniori: 1. D. Birlida; 2. Gr. 
Cioflica; 3. I. Sicht; seniori: 1. V. 
Lazăr; 2. A. Schmidt (Energia); 3. 
A. Ritișan. In clasamentul pe echipe 
primul loc a fost cucerit de schiorii 
din Lupeni (antrenor Simion Ciofli
ca). (STAICU BALO1 — coresp. 
regional).

• Peste 70 de concurenți au luat 
startul la întrecerile pentru „Cupa 
Voința", desfășurate pe pîrtiile ame
najate la Florești, lingă Cluj. Timpul 
frumos și zăpada bună au contribuit 
la succesul competiției care a fost 
urmărită de numeroși spectatori. Re
zultate: slalom special, seniori: 1. E. 
Horvath (Voința); 2. Dan Suciți (Să
nătatea); 3. I. Gcbefiigi (Voința); 
juniori: 1. St. Bortnic (C.F.R.); se
nioare: 1. Eva Lazăr (Știința); ju
nioare: 1. Iudit Tomori (C.F.R.); 
slalom uriaș, seniori: 1. Dan Suciți; 
2. Dan Căpitan (Știința); 3. 1. Lovas 
(C.F.R.); juniori: 1. St. Bortnic; se
nioare: 1. Eva Lazăr; junioare: 1. ht- 
dit Tomori. „Cupa Voința" a fost 
cucerită de Dan Suciți, clasat pe pri
mul loc la combinata de două probe. 
(V. MOREA — coresp. regional)

Primele meciuri
în „Cupa de iarna46

Competiția inaugurală a anului, la 
tenis, „Cupa de iarnă" a început luni 
și a continuat marți. Dintre meciurile 
desfășurate în primele două zile, a re
ținut atenția cel dintre Ilie Năstase 
și Bardan. Primul a cîștigat cu 6—3, 
6—2. învingătorul a fost mai sigur 
pe lovituri, mai ales la vole. In plus, 
Ilie Năstase a anticipat intențiile ad
versarului, dînd riposte prompte. în 
schimb, el a servit slab (fâcînd și 
duble greșeli) și nu a venit imediat 
la fileu. Bardan a încercat să dea 
mingi plasate, dar fără succes, nu a 
căutat să se miște mai mult în teren 
și să se concentreze suficient.

Alte rezultate: simplu bărbați, tu
rul al 11-lea: C. Năstase — Popovici 
6—2, 6—1. Ambii au început frumos, 
dar Popovici fiind contrat cu liotărîrc, 
s-a mulțumit cit postura de învins. 
Screster — D. Vizirii 6—1, 6—1. Seres- 
ier în bună dispoziție a obținut o 
victorie ușoară, în timp ce D. Vizirii, 
acuzînd dureri la un braț, nu a opus 
rezistența așteptată. După acest meci, 
D. Vizirii s-a retras din concurs. Măr- 
mureanu — Dron 6—1, 6—1. Mărmu- 
reanu a servit bine și a arătat o îm
bunătățire parțială a loviturii din 
stingă. Dron n-a putut răspunde ser
viciilor și mingilor puternice ale ad
versarului.

Simplu femei, turul al II-!ea: Eleo
nora Rbșianu — Daniela Sotiriu 6—1, 
6—3.

Competiția continuă azi (proba dc 
dublu bărbați) și inline (simpiuri). de 
la ora 16. tot în sala Steaua.

dee. tehnice și de multe ori au adoptat a 
tactică necoiespunzătoare în anumite si
tuații ale luptei. Așa s-au petrecut lucrurile 
cu Fr. Boia, C. Hathazi, St. Tampa ș.a. 
Cauza acestor lipsuri a constituit-o fapiul 
că antrenorii noștri și îndeosebi cei de la 
C.S.M. Reșița, Voința Tg. Mureș, Chimistul 
Baia Mare, C.F.R. Timișoara și Vagonul 
Arad nu au folosit din plin perioada pre
gătitoare dintre campionatele republicane 
individuale și cel pe echipe.

Unele din lipsurile arătate își au rădăcina 
în faptul că, în prima parte a anului, bi
roul federației de lupte n-a dat un ajutor 
mai concret comisiilor regionale, colegiilor 
și comisiilor centrale, n-a ajutat suficient 
secțiile din cluburi și asociații sportive în 
lichidarea unor lipSuri care au fost semnar 
late și cu un an în urmă.

In anul 1954 în fața sportului luptelor 
din țara noastră stau sarcini de mare răs
pundere : Spartachiada Republicană și 
Jocurile Olimpice de la Tokio. In planul 
d© măsuri propus de federație sînt pre
văzute sarcini deosebit de importante pen
tru creșterea prestigiului sportului lupte
lor. Astfel, se prevede ca la Spartachiada 
Republicană să participe un număr masiv 
de tineri la întrecerile de trîntă și de lupte, 
iar la Jocurile Olimpice sportivii noștri, 
de la ambele stiluri, să obțină succese 
corespunzătoare, să cucerească un număr 
cît mai mare de medalii.

Cu sprijinul neobăsiților activiști obștești, 
al antrenorilor și sportivilor fruntași, pla
nul de măsuri poate fi îndeplinit. Există 
suficiente cadre competente, luptători ta- 
lentați și bine pregătiți din punct de vedere 
tehnic. Va trebui să se muncească însă cil 
pasiune și cu răspundere și atunci rezul
tatele nu vor întîrzia să se



DIN PREGĂTIRILE ECHIPELOR
CRIȘUL ORADEA

baliștii de la Crișul Oradea
lat duminică cea de a 16-a

de antrenament. Jumătate
: ședințe au fost făcute în sala 
rță, iar cealaltă jumătate în aer

> conducerea antrenorilor C. Vo- 
'vschi și L. Zilalii, se pregătesc 
orii jucători: Weichelt, Boniș, 
;escu, Solomon, Balog, Sacaci II. 
i, Donciu, Cunctiti, Vlad, Fandli, 
,i, Bacoș, Sacaci III, Iacob șiMă- 
.. împreună cu jucătorii enumc- 
nai sus fac antrenamente și jit- 
Eugen Naghi și Alexandru Naghi 

emarcat faptul 
ti efectuează un program special 
indicațiile dale de federația de 

Uitate
ILIE GHIȘA — coresp. reg.

că Solomon și

METALUL TÎRGOVIȘTE

alurgiștii tîrgovișteni și-au înee- 
rcgătirile în ziua de 15 ianuarie, 
ce au efectuat un strict control 
al. Antrenamentele se desfășoară 
onducerea lui Petre Moldoveana 

ele participă jucătorii: Marcu 
seu, Prăzaru, loncscu, Georgescu, 
:u, Mihăilesctt, Mureșan, Popescu 
!scu, Ologu, Bălăceanu, Chiriță, 
antin, Stiber și Prodanciuc. In 
1 fost promovați o serie de tineri 
echipa 
ti, Gh.

Vă prezentăm o imagine clin jocul de antrenament al echipei Progresul 
București, susținut duminică la Bușteni in compania echipei locale Carai- 
manul. Tntilnirea a luat sfirșit cu scorul de 8—2 in favoarea bucureștenilor. 
Au marcat Voinea (3), Stoicescu (3), Baboie (2) pentru Progresul. Punctele 
echipei gazdă au fost marcate de Sindilă și Olteana.

Foto: V. Zbarcca
★ ★

V.

de juniori : Simionescu, 
Becheann, II. Becheann,

PETRESCU — coresp.

.. S. GLORIA BISTRIȚA

nperatura de 19—20 grade sub 
<u a constituit un impediment 

la Gloria Bistrița, 
pregătirile, Antrc- 
început la 10 ia
de Gheorghe Nu- 
lolului manifesta

1 fotbaliștii de 
i a-și relua 
îHe, care au 
:, sînt conduse

Componență

o deosebită forță de lucru. Iată lotul: 
Straub, Tăutu, Caizer, Embriș, Greabu, 
Ianu, Stan, Adam, Vasilescu, Po
pescu, Dr. Copil, Pîrvuleț, Ciocan și 
Side.

uită II, Feher, Tăbîrcă, Ceacîr, Maxim 
(golgeterul echipei și al serici, cu 9 
goluri marcate), Bărbat, Rîșniță 1. 
Rusu și Vatani.

DAN DEAC - coresp.

CHIMIA FĂGĂRAȘ

Fotbaliștii de la Chimia Făgăraș 
și-au reluat antrenamentele în ziua de 
10 ianuarie. Pregătirile se efectuează 
cinci zile pe săptămînă, sub condu
cerea antrenorilor Iosif Lengheriu și 
Ladislau Horvath. Toți jucătorii ma
nifestă poftă de lucru dorind ca în 
retur să evolueze la înălțimea aș
teptărilor. La antrenamente participă 
următorii: Pufescu, Bălcăceanu, Oan- 
cea, Barac, Dumitru, Gh. Vasile, Rîș-

Instantaneu

Ai auzit, Dumitriule?
y/7 de ianuarie ’61. Rapidiștii au 
t in tribune, de la prima „ieși- 
1000 de suporteri. Printre „alb- 
" care-și jac apariția pe teren, 
Ozon, mai bătrîn cu un an, 

tai tinăr ca... Di Stefăno. Ca și 
o, tînfește — se pare — la re- 

legendarului Stanley Matthews.
treabă ușoară...
țe Titus se aliniază la centru, 

â saluta publicul, foarte tină- 
urnit rin II și lingă el și ceilalți 
ri ai Rapidului.
il începe... in sens unic, spre 
le Ascensorului. Tn centrul ata- 

cele două „virfiiri", Dumitriu 
Ozon, își trec balonul, subtil, 

dtuia și, cind faza o cere; des- 
jocul spre aripi. Poarte repede, 
riu 11 marchează un gol și la 
e repede... ratează alte două, 
n poziție favorabilă, el mai vrea 
tieze o dată, timp suficient ca 
T să-i fugă de la picior. Tn tri- 
cițioa se amuză; undeva lingă 
antrenorii scrîșnesc din dinți, 
sfîrșește repriza și apoi și pau- 
gulamentară. Rapidiștii își fac 
>« apariția pentru „repriza" cu 
arul. Fără Dumitriu II, rămas 
ină. Presupunerile îmi sînt con- 
’ de antrenorul Valentin Stă-

„L-am înlocuit din cauza ne- 
ății în joc. Una vorbim și alta- 
elegem. Nu se mai dezbară o 
le înfloriturile inutile. Complică 
o situație dintre cele mai cla- 
cît s-a vorbit și cu el, și cu 
n.n. Se ferește să-l numească 
'onescu, vinovat și ef de cele ci- 
re de păr argintiu apărute la 
? antrenorului in timpul parti- 
:ti Dinamo-Pit ești, Siderurgistul 
și — mai ales — cu studenții 
uf), l-am spus nu o dată : fen- 
îriblingul își an rostul lor, dar 
i poarta goală în față..." 
joi cind se mai domolește: „Nu 
; pînă ntt-1 vindec de acest o- 
Mn reușit eu cu Ozon..." 
it pe panta destăinuirilor. Va- 
Stănescu continuă: „Pînă anul
Rapidul nu putea să cîștige 
în deplasare. Și iată că în tur 

cat cu puncte de la Brașov, Ti- 
i. Oradea, lași. Sa vă spun 
Băieții au jucat simplu, au dat

BUCUR STO1CIU 
TRAIAN LANCEA - coresp.

ELECTROPUTERE CRAIOVA

V. SANDULESCU - coresp.

MINERUL LUPENI

I. CIORTEA
I. COSTESCU - coresp.

După efectuarea unui minuțios 
examen medical, fotbaliștii craioveni 
au început antrenamentele pe data de 
15 ianuarie, sub conducerea antreno
rilor Clement lordănescu și Lambru 
Dunăreanu. In prima etapă (15 ianua
rie—1 februarie) accentul se pune pe 
pregătirea fizică generală. In con
tinuare se va lucra la îmbunătățirea 
procedeelor tehnice de bază. In etapa 
a Il-a (2 februarie—1 martie) accentul 
va cădea pc pregătirea fizică specială, 
pe pregătirea tehnică și pe reactua
lizarea problemelor de tactică care se 
vor face prin lecții teoretice șl prac
tice. Etapa a 111-a (1 martie—29 mar
tie) va consta din antrenamente plus 
jocuri-școală și de verificare. In lot au 
fost introduși și cinci juniori.

Jucătorii Minerului și-au început 
pregătirile în ziua de 9 ianuarie sub 
conducerea noului antrenor Mie Crîcî- 
ioiu. Timpul fiind favorabil, antrena
mentele au început direct în aer liber, 
cu crosuri, gimnastică și alergări 
ușoare.

La 17 februarie Minerul Lupeni va 
începe etapa a Il-a a pregătirilor, iar 
între 9 martie și 29 martie echipa 
va pune accent deosebit pe omoge
nizare.

drumul la minge și au ajuns mai des 
în poziții de finalizare. Așa vreau să 
jucăm de aci înainte..."

Ai auzit, Dumitriule ?
G. NICOLAESCU

INFORMAȚIE
• Azi, cu începere de la ora 17, în 

Aula facultății de științe juridice are 
loc ședința plenară de analiză a ac
tivității fotbalistice din orașul Bucu
rești. Vor participa jucători din echi
pele de toate categoriile, inclusiv cele 
din campionatele categoriilor A, B, C, 
birourile secțiilor de fotbal, arbitri, in
structorii voluntari de fotbal, antrenori 
și președinții asociațiilor sportive cu 
secții de fotbal.

HOCHEIma]

Programul returului campionatului 
categoriei B, 19B3-I9G4, seria a ll-a

Elapa I, 22 martie
A.S.M.D. Satu Mare 

C. Turzii
Alureșul Tg. Mureș

Oradea
A.S. Ctigir — Jiul

Ind. Sîrmei

FI. roșie

Petrila
C.S.M. Sibiu — C.F.R. Timișoara 
Minerul Lupeni — C.S.M. Reșița 
C.S.M. Cluj — Minerul Baia Mare 
Arieșul Turda — Gaz Metan Mediaș

Etapa a ll-a, 29 martie
Jiul Petrila — Arieșul Turda 
C.F.R. Timișo . .-a — A.S. Cugir
Ind. Sîrmei C. Turzii — C.S.M. Cluj 
Minerul Baia Mare — Mureșul Tg.

Mureș
Gaz Metan Mediaș — C.S.M. Sibiu 
C.S.M. Reșița — A.S.M.D. Satu Mare 
FI. roșie Oradea — Minerul Lupeni

Etapa a lll-a, 5 aprilie
C.S.M. Cluj — C.F.R. Timișoara 
Mureșul Tg. Mureș — C.S.M. Reșița 
C.S.A1. Sibiu — IT. roșie Oradea 
Minerul Lupeni — Ind. Sîrmei C.

Turzii
Arieșul Turda—-A.S.M.D. Satu Mare 
Minerul Baia Mare — Jiul Petrila 
A.S. Cugir — Gaz Metan Mediaș

Etapa a IV-a, 12 aprilie
C.S.M. Sibiu — A.S. Cugir 
Minerul Lupeni — Jiul Petrila
C.S.M. Reșița — Minerul Baia Mare 
FI. roșie Oradea — C.F.R. Timișoara 
Gaz Aletan Mediaș — C.S.M. Cluj 
Arieșul Turda — Ind. Sîrmei C. 

Turzii
A.S.M.D. Satu Mare — Mureșul Tg. 

Mureș
Etapa a V-a, 19 aprilie

Mureșul Tg. Mureș —Minerul Lupeni 
C.F.R. Timișoara — Arieșul Turcia 
A.S. Cugir — A.S.M.D. Satu Mare 
C.S.M. Reșița — C.S.M. Cluj 
Jiul Petrila — FI. roșie Oradea 
Minerul Baia Mare — Gaz Metan

Mediaș
Ind. Sîrmei C. Turzii — ' 

Sibiu
Etapa a Vl-a, 26 aprilie

C.S.M. Sibiu — C.S.M. Reșița
C.S.M. Cluj — Aiurești] Tg. Mureș 
Gaz Metan Mediaș — Ind. Sîrmei

C. Turzii
Arieșul Turda — FI. roșie Oradea
Minerul Baia Mare — A.S.M.D. 

Satu Mare
Minerul Lupeni — A.S. Cugir 
C.F.R. Timișoara — Jiul Petrila

Etapa a Vll-a, 3 mai
FI. roșie Oradea — Alinerul Baia 

Mare
A.S.M.D. Satu Marc — C.S.M. Sibiu 
A.S. Cugir — Mureșul Tg. Mureș 
Ind. Sîrmei C. Turzii — Jitii Petrila

Minerul Lupeni — C.F.R. Timișoara 
C.S.M. Cluj — Arieșul Turda
C.S.M. Reșița —■ Gaz Metan Mediaș

Etapa a VI il-a, 10 mai
Mureșul Tg. Mureș — Gaz Metan 

Mediaș
FI. roșie Oradea — Ind. Sirmei G.: 

Turzii
Arieșul Turda — Minerul Lupeni
A.S.M.D. Satu Mare — C.F.R. TN 

mișoara
Alinerul Baia Alare — C.S.M. Sibiu 
A.S. Cugir — C.S.M. Reșița 
Jiul Petrila — C.S.M. Cluj '

Etapa a IX-a, 17 mai
C.S.Al. Reșița — Arieșul Turda
C.F.R. Timișoara — Alureșul Tg. 

Alureș
Gaz Aletan Mediaș — A.S.M.D. 

Satu Mare
C.S.Al. Sibiu — Jiul Petrila
C.S.M. Cluj — FI. roșie Oradea 
Alinerul Lupeni — Alinerul Baia Mare 
Ind. Sîrmei C. Turzii — A.S. Cugir

Etapa a X-a, 24 mai
A.S.M.D. Satu Mare — Minerul 

Lupeni
Minerul Baia Atare — Ind. Sîrmei 

C. Turzii
C.S.M. Reșița — C.F.R. Timișoara 
Fi. roșie Oradea — A.S. Cugir 
Jiul Petrila — Gaz AlctanJVledîaș 
Arieșul
C.S.M.

Etapa a
C.F.R.

Atare
Gaz Metan Mediaș — FI.

Oradea
A.S. Cugir — Arieșul Turda
Jiul Petrila — A.S.M.D. Satu
Mureșul Tg. Alureș — C.S.M.

” ' Minerul Lupeni
Turzii — C.S.M.

Turda — Mureșul Tg. Mureș 
Sibiu — C.S.AL Cluj.
Xl-a, 31 mai
Timișoara — Minerul Baia

roșie

Mare 
Sibiu

C.S.M.

C.S.M. Cluj —
Ind. Sirmei C.

Reșița
Etapa a Xll-a, 7

C.S.M. Cluj —
Minerul Lupeni
Mureșul Tg. Mureș — Ind. Sîrmei 

C. Turzii
C.F.R.

Mediaș
C.S.M.
Arieșul
A.SALD. Satu Mare

Oradea
Etapa a Xlll-a, 14 iunie

Jiul Petrila — Mureșul Tg. Mureș 
A.S.M.D. Satu Mare — C.S.M Cluj 
C.S.M. Sibiu — Arieșul Turda 
Minerul Baia Mare — A. S Ctig'r 
Ind. Sîrmei C. Turzii — C.F.R. Ti

mișoara
FI. roșie Oradea — C.S.M. Reșița
Gaz A'letari Mediaș — Minerul Lupeni

iunie
A.S. Cugir
— C.S.AL Sibiu

Timișoara — Gaz Metaa

Reșița — Jiul Petrila
Turda — Minerul Baia Mare

FI. roșie

Primul concurs special Pronoexpres al anului
La 5 februarie a.c, are loc primul 

concurs special Pronoexpres al anului, 
care se va desfășura după o nouă for
mulă prczcntînd elemente noi șt largi 
posibilități pe linia obținerii premiilor 
suplimentare.

Fată de concursurile speciale ante
rioare, concursul din 5 februarie vine 
cu o serie de noutăți. Să le enumerăm:

— Se extrag în total 22 DE NU
MERE în loc de 20 numere ca la tra
gerile speciale anterioare;

— Și cu 5 NUMERE se pot cîștiga 
autoturisme;

— La premiile suplimentare sînt 
fixate 8 CATEGORII de premii în loc 
de 6 categorii:

— Se atribuie PATRU autoturisme 
în loc de două;

j

— Și acest concurs speciai — ca 
orice concurs obișnuit — beneficiază 
de PREMIUL EXCEPȚIONAL DE 
25.000 lei, acordat prin tragere a 
sorți unei variante de categoria a ti-a 
în situația că nu se înregistrează va
riante de categoria (.

Tncepînd cu acest concurs special, 
se introduc variantele combinate zeci
male, care deschid participanților la 
Pronoexpres largi posibilități de cîștig.

• Ultima zi Ia Loto Central Nu ui
tați, astăzi este ultima zi cind mai 
puteti cumpăra bilete la tragerea Lo’o 
Central de niîine, vineri 31 ianuar.e.

Biletele multiple sfert la LOTO 
CENTRAL oferă posibilități de a se 
obține premii de mare valoare care 
merg pînă la plafonul maxim de 
100.000 Ici in cazul absentei premiilor 
întregi.

BRAȘOV (prin telefon). întrecerile 
turneului de calificare au continuat 
marți, cu partidele celei de.-a patra 
etape, în care s-au înregistrat urmă
toarele rezultate:

Metalul Rădăuți—Vpința Sighișoa
ra 9—1 (4—0, 3—1, 2—0). — Punc
tele învingătorilor au fost înscrise de 
Nichiforiuc (2). Vîcovan (2), Laza- 
rov (2). Chirilă (2) și Cunescu. 
Pentru Voința a marcat Ștefan Dan.

Stiinta Cluj—Avîntul Glieorghieni 
10—1 (3—0, 2—1, 5—0). Pentru stu- 
denți au înscris Cazan I (5), Otvos 
(2), Godri, Ciuroș și Dtbernardo, iar 
pentru Avîntul, Kari.

DJnamo
hei 5—3 
unul din 
calificare.

București—Tîrnava Odor- 
(1 — 1, 2—2, 2—0). A fost 

meciul ile decisive pentru 
Dinamo a oondus cu 1—0.

prin golul marcat de Ciobotaru în 
min. 6 dar 'Urnava a marcat de trei 
ori (prin Peter, Vereș și iar Peter), 
Ițind conducerea cu 3—1! Pînă la 
sfîrșitul reprizei a doua, dinamoviștii 
marchează de două ori, prin Varadî, 
astfel că înaintea ultimei reprize 
scorul era egal: 3—3. In finalul par
tidei, Dinamo joacă mai hotărît și 
prin punctele realizate de Bașa (min. 
46) și Varadi (min. 50) își asigură 
victoria și — totodată — calificarea.

Ieri, miercuri, s-au disputat parti
dele etapei a cincea, ultima.

Avîntul Glieorghieni a întrecut pe 
Voința Sighișoara cit 6—3 (1—1, 
2—1, 3—1), golurile fiind înscrise de 
Kari (3), Sas (2) și Tomor, respec
tiv Turk (3). Tîrnava Odorhei a dis
pus de Metalul Rădăuți cu 9—3 
(5—0, 1—1, 3—2). Autorii golurilor:

T6-Gali (4), Gyorgy (3), Peter și 
rdk I respectiv Nichiforiuc, Chirilă și 
Vîcovan.

în ultimul meci al turneului, Știința 
Cluj a dispus de Dinamo București cu 
6—3(2—2,2—1,2—0). Au marcat Islai 
(3), Otvos (3) pentru Știința, Bașa (2) 
și Corduban pentru Dinamo. în clasa
mentul final, Dinamo București, Știința 
Cluj și Tîrnava Odorhei au totalizat 
cîte 8 puncte, fiind departajate de gol
averaj. Clasament: 1. Dinamo, 2. Știin
ța, 3. Tîrnava, 4. Avîntul Glieorghieni, 5. 
Metalul Rădăuți, 6. Voința Sighișoara.

Dinamo și Știința s-au calificat pen
tru turneul final al campionatului re
publican.

C. GRUIA, P. DUMITRESCU 
corespondenți

PRONOEXPRES

La tragerea Pronoexpres din 
1964 au fost extrase din urna 
numere de baza :

35 20 9 48 31
Numere de rezerva : 21 41
Fond de premii 535.554 lei 

adaugă report oentru categoria 
lei.

In urma traqetiî la sorti, premiul excep
țional de 25.000 lei de la conc.urs.ul nr. 4 
din 22 ianuarie a.c. a fost atribuit parti
cipantului Pop Carol din Arad, totalizînd 
un cîștig de 47.638 lei.

PREMIILE LOTO CENTRAI
la tragerea din 24 ianuarie 19^4

tragerea Loto-ccntral din 24 ianuarie 
au fost atribuite următoarele uremii

29 ianuare 
următoarele

la care se
I 166 308

La 
1964 __ 
întregi și sferturi :

Suplimentar I : 2 întregi a 39.644 lei: Su
plimentar II : 3 sferturi a 5.286 lei: cate
goria I : 5 a 12.030 lei și 9 a 3007 lei; ca
tegoria a Il-a 19 a 3114 lei și 36 a 778 lei; 
categoria a IlI-a 42 a 1615 lei și 48 a 4C3 
lei; categoria a IV-a 36 a 1459 lei și 95 a 
364 lei; categoria a V-a 103 a 624 lei si 
147 a 156 lei; categoria a Vf-a 76 a 846 
lai și 108 a 211 lei; categoria a Vll-a 120 
a 517 lei și 194 a 129 lei; categoria a 
VIII-a 182 a 318 Iei și 366 a 79 lei.

Fond de premii 792 899 lei.

Rubrică redactată de Loto-Prono- 
sport.



A început cea
(Urmare din pag. 1)

urcă pe mica estradă înălțată 
in centrul stadionului și pronunță cu- 
uutiul de salul către participant! Apoi, 
vorbește președintele Comitetului inter
național olimpic, Avery Brundage. 
Mulțumind organizațiilor sportive aus
triece pentru eforturile depuse. care 
au perniis tinerilor sportivi să se iritil- 
ruiască din nou sub simbolul inelelor 
onmpice, uniți de idealul comun al 
prieteniei sportive, președintele C.I.O. 
ti invită pe președintele Republicii Aus
tria. dr. Adolf Scharf. să deschidă 
locurile. La ora 11,51 (ora locală), 
președintele Austriei pronunță tradi
ționala frază: „DECLAR DESCHISA 
CEA DE-A IX-A EDIȚIE A JOCURI
LOR OLIMPICE DE IARNĂ DE LA 
INNSBRUCK". Deasupra stadionului 
răsună solemn acordurile Imnului O- 
lunptc. al compozitorului austriac Ri
chard Strauss. In acest timp pe cel 
mai înalt catarg se ridică drapelul o- 
hmpic care va străjui aici pînă la 9 
februarie. Urmează festivitatea predă
rii drapelului păstrat timp de 4 ani 
•a Squaw IV alley, locul de disputare 
fi olimpiadei de iarnă din 1960. Adus 
«e șase sportivi americani, drapelul 
este predat primarului orașului Inns
bruck. dr. .Alois Lugger. Trei salve de 
tun anunță sosirea ștafetei olimpice. 
Dm tribune se aude un freamăt. La 
intrarea stadionului iși face apariția 
prima purtătoare a torței olimpice, 
schioa-a austriacă Chrisil Staffner. Ea 
predă flacăra schiorului Josl Rieder, 
fost campion mondial de slalom. 
P'toit cu emoție de spectatori și de 
spo'tivi. schiorul austriac urcă încet 
pe scara cu numeroase trepte care 
duce ia locul inait al trambulinei unde 
sr află soclul de piatră terminat in 
»<rț cu o cupă tt'iașă. Ajuns aici, 
lost Rieder ap'inde focul olimpic. 
Flăcările tisnesc din cupă și luminea
ză din înălțimea trambulinei orașul 
Olimpiadei Albe și munții Tirol ului.

Pe stadion, purtătorii drapelelor for
mează un semicerc. Cu fata spre ei, 
tr-'i'tivul Paul Aste, din echipa de bob 
n Austriei, rostește jurămiritul olim
pic. Apoi, in sunetele fanfarelor. în
soțite de aclamațiile entuziaste ale pu
blicului, echipele participante părăsesc 
incinta stadionului, locurile olimpice 
de iarnă de la Innsbruck au început.

PRELIMINARIILE TURNEULUI
DE HOCHEI : ECHIPA ROMÎNIEI 

VA JUCA TN GRUPA B

de-a IX-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă
și hocheistul american se duce singur 
și înscrie. In același minut, un con
traatac al echipei noastre inițiat de 
Florescu, îl pune în poziție de șut pe 
Pană, care nu întîrzie, prinzîndu-1 pe 
picior greșit pe Yurkovîci : 2—1 pentru 
S.U.A. Urmează cea mai frumoasă 
parte a jocului. Faze spectaculoase 
se succed una după alta la 
ambele porți. In min. 31 se produce 
o învălmășeală în fața porții lui Cri- 
șan. Reicliert îl ia pur și simplu în 
brațe pe Crișan și Westby șutcază de 
la treime, pucul intrînd firește în pla
să. Arbitrul canadian Masclir acordă 
golul, în ciuda protestelor jucătorilor 
noștri și ale spectatorilor. După acest 
goi se joacă nervos, se comit neregu- 
larități, ambele echipe fiind de mai 
multe ori în inferioritate numerică. In 
min. 36 Johnson ridică scorul la 4—1, 
și chiar în același minut Ioanovici 
ratează cea mai mare ocazie a echipe] 
noastre, aruneînd un puc pe lingă 
poarta goală I

Ultima repriză a fost echilibrată în 
prima parte, cînd atît echipa Statelor 
Unite cît și reprezentativa noastră au 
ratat o serie de ocazii, cele ale jucă
torilor americani fiind mai clare, dato
rită în mod deosebit tehnicii lor supe
rioare. Această superioritate își spune 
cuvîntul, cu toate că echipa Statelor 
Unite dă semne vădite de oboseală, 
folosind în unele momente de dominare 
ale hocheiștilor romîni degajări in
terzise. Roger Christian și Dilworth 
ridică scorul la 6—1, după care Biro 
reduce din handicap la capătul unei

Prima zi a J. 0. de iarnă
pe micul ecran

Datorită remarcabilei inițiative a 
Televiziunii romîne, iubitorii sportului 
din țara noastră au avut prilejul ca, 
prin intermediul.micului ecran, să fie 
„prezenți" la Innsbruck. Festivitatea 
de deschidere a Jocurilor, meciul de 
hochei U.R.S.S.—S.U.A., iar seara 
frumoasa competiție de patinaj ar
tistic au figurat în programul fele

le noas-

(2—0. 1—0, 2—1) echipa Norvegiei — 
și Finlandei.

Tn grupa B vor evolua: Iugoslavia, 
Norvegia, Japonia, R. P. Ungară, 
R. P. Polonă, Italia, R. P. Romînă și 
Austria.

ORAȘUL GRENOBLE, VIITOARE 
GAZDĂ A JOCURILOR OLIMPICE 

DE IARNĂ

Marți după-amiază Comitetul Inter
național Olimpic s a întrunit pentru a 
hotărî unde se vor desfășura viitoarele 
Jocuri Olimpice de iarnă. După trei 
tururi de scrutin orașul Grenoble a 
„învins" cu 27 de voturi orașul cana
dian Calgary, care a obținut doar 24 
de voturi. Au mai candidat orașele 
Lahtî (Finlanda), Placid

ușor observa, lupta pentru primul loc 
se va da între aceste trei echipaje, 
care la fiecare antrenament realizează 
timpuri excelente. O bună impresie -la 
antrenamentul de marți a lăsat și echi
pajul romîn Oancea-Cotacti, care după 
două manșe s-a clasat pe locul 7. Ti
nerii boberi romîni au depășit cit a- 
cest prilej o serie de echipaje cu bun 
renume în întrecerile de bob, cum sînt 
cele conduse de elvețianul Zoller, de 
germanul Schelle etc.’ Cu aceasta an
trenamentele oficiale pe pîrtia de la 
Igls s-au încheiat. în zilele de 29 și 30 
ianuarie pîrtia este închisă, iar în ziua 
de 31 sînt programate primele două 
manșe de concurs. Tragerea la sorți a 
ordinei în care se vor efectua coborîri- 
le a stabilit pentru concurenții romîni 
următoarele numere de start: echipajul

jTurneul zonal de șal 
de la Kecskemet

Echipajul de bob al R. P. Romine, Panțuru—Oancea, la un antrenament.
Foto Votava

Înaintea ultimelor două runde al' 
turneului zonal de la Kecskemet, nu 
mai un singur jucător poate fi cor, 
siderat sigur calificat, marele maeștri 
bulgar Tringov, lider cu 9*/2 puneți 
din 13 posibile.

Marți dimineața, la jucărea între 
ruptelor s-au înregistrat rezultatele 
Clarke - Damîanovici t—0, Tringov 
Prameshuber 1—0, Bilek - Hort 1—0 
După amiază, s-a jucat runda a 13-a 
Hort - Clarke 1—0, Pietsch-Tringm 
0—1, Prameshuber - Pachman 0—1 
Attard - Matanovici V2—*/2, Hecht 
Bhend */2—*/2, Bednarski - Langewej 
*/2—’/j. S-a întrerupt partida Damia 
novici - Szabo.

Foarte disputată 
Gheorghiu-Bilek. Cu

a fost partid; 
toate încercărili 

șahistului romîn de a activiza jocul 
adversarul său a găsit cele mai eficaci 
căi de egalare, astfel că rezultatul d< 
remiză n-a putut fi evitat.

Clasamentul: Tringov 9!/2, Pachmar 
si Bilek 8, Matanovici si Hort 7!/2 
Szabo 7 (I). GHEORGHIU, Bed 
narski și Pietsch 7, 
6i/2 (1) Clarke și Hecht 6’/2, 
și Langeweg 5, Prameshuber 
fard 1.

La ora cînd închidem ediția 
curs de desfășurare partidele 
a 14-a, penultima. Ne-au 
rezultatele: Clarke - 
Tringov - Damîanovici */2—!/2, Szarx. 
Hort 1—0 și Pachman - Pietsch 1—0

Damia novic 
Bheni 
4, At

sînt ii 
runde 

parveni* 
- Gheorghiu Va—V-

INNSBRUCK (prin telefon de la 
trimisul nostru CALIN ANTONESCU). 
Marti după amiază, echipele de hochei 
ale Romîniei și S. U. A. s-au întîlnit 
Intr un meci preliminar pentru desem
narea echipei care va juca în grupa A 
a turneului olimpic. Tn acest joc, vic
toria a revenit sportivilor americani 
cu scorul 7-2 (1-0, 3-1, 3-1).

In prima repriză,- după un început 
tim'd. in care hocheiștii americani au 
dominat muțind jocul de apărare în 
treimea echipei noastre, jucătorii ro- 
mini iși revin și inițiază o serie de 
atacuri pe care nu reușesc însă să le 
finalizeze. Cea mai mare ocazie a 
echipei noastre în această perioadă am 
notat-o în minutul 3 cînd Geza Szabo 
a reluat un puc venit din mantinela 
«im soațe și a tras pe lingă bară chiar 
din apropierea porții. După puțin timp 
am trecut prin mari emoții, deoarece 
Czaka a fost eliminat de arbitru pe 
două minute, iar echipa americană a 
exercitat o puternică presiune la poarta 
apărată excelent de Crișan. In min. 7 
este riadul hocheiștilor de peste ocean 
»ă rămînă tn inferioritate numerică și

, ^0,,ă minute cît a fost eliminat
JVUredith formația noastră a ratat 
«leva Dcazii, una mai favorabilă ca cea
laltă. A fost un adevărat asalt la 
poarta lui Yurkovici i. Kalamar, Iones- 
cu. Varga. Andrei au fost la un pas 

-de a deschide scorul. Dar jucătorii 
americani* sînt cei care reușesc a- 
eeasta : cînd mai erau de jiicat doar 
40 de secunde fundașul Martin a pa
sat de la treime, pucul a trecut' prin- 
tr-un pachet de jucători și... ÎRoger 
Christian,* singur cu pucul în fața 
porții, a înscris pe lîngă Crișanj

După pauză, chiar în primul iminut 
este eliminat din joc Ross și echipa 
noastră se avîntă tn atac. Un plic ri- 
toșat din mantinelă este interceptai 
de Bill Christian, fundașii noștri! ezită

fistic au figurat în program 
viziunii. O dată cu felicitării 
tre, adresăm Televiziunii romîne su
gestia de a oferi în continuare iubi
torilor sportului posibilitatea de a 
urmări cît mai multe asemenea trans
misii de la Innsbruck.

★
Ni se comunică de la Televiziune 

că astăzi și mîine se vor transmite 
cronici filmate ale Jocurilor Olimpice 
de iarnă după următorul program :

Joi 30 ianuarie, de la ora 21,10 
pînă la ora 21,35.

Vineri 31 ianuarie 
pînă la ora 21,00.

de la ora 20,45

a primei noastre 
final este sta-

(S.U.A.), Oslo (Norvegia) și Sapporo 
(Japonia). Interesant de subliniat este 
faptul că la al doilea tur de scrutin 
s-a înregistrat următorul număr de 
voturi: Calgary 19, Grenoble 18, 
Lahti 14

M. Michallon, primarul orașului Gre
noble, a declarat că Olimpiada albă 
din 1968 va avea loc între 2 și 12 fe
bruarie.

frumoase combinații ; 
linii de atac. Scorul 
bilit în min. 52 de Reichert printr-un 
șut de la distanță, pucul fiind deviat 
în poartă de patina unui jucător ro
mîn. Arbitrii Maschi (Canada) și 
Czerny (R. S. Cehoslovacă) au con
dus următoarele formații:

S.U.A. i Yurkovici — Westby, Ross; 
Martin, Meredith
Christian, R. ...... _____ ,
Coppo, Johnson; Dilworth, D. Brooks, 
Schmalzbauer.

R.P.R. : Crișan — Czaka, Ionescu; 
Varga, Tiriac — G. Szabo, Calamar, 
Biro ; Andrei. Ferenczi, I. Szabo ; loa- 
novici, Florescu, Pană.

★
Marți pe noul stadion de la Ti

voli și în sala expoziției din Innsbruck 
au avut loc alte întîlniri preliminarii 
de hochei pe gheată pentru stabilirea 
grupelor „A“ și „B“ ale turneului o- 
li-mpic. Rezultate înregistrate i R. S. 
Cehoslovacă — Japonia 17—2 (8—0, 
3—2, 6—0) ; U.R.S.S. — R. P. Un
gară 19—1 (8—0, 6—0, 5—1); Sue
dia — Italia 12—2 (4—1, 5—0, 3—1); 
Germania (echipă unită) — R. P. Po
lonă 2—1 (0—1, 1—0, 1—0) ; Fin
landa — Austria 8—2 (3—0, 3—1, 
2-1).

S-au calificat în grupa A echipele 
U.R.S.S., Canadei, R. S. Cehoslovace, 
Suediei, S.U.A., Germaniei, Elveției — 
care a învins luni seara cu 5—1

★
Comitetul internațional olimpic și-a 

continuat lucrările la Innsbruck, luînd 
cîteva importante hotărîri. Au fost ac
ceptate ca noi membre ale CIO, comi
tetele olimpice din Algeria, Nigeria, 
Sierra Leone și Congo. In prezent, 
numărul comitetelor olimpice naționale 
care au aderat la CIO este de 114. In 
unanimitate a fost aprobată includerea 
biatlonului ca probă permanentă în 
programul Jocurilor Olimpice de 
iarnă.

Pînă acum, această prebă figura cu 
titlu experimental.

Comitetul internațional olimpic a 
hotărit să retragă invitația de partici
pare la Jocurile Olimpice de vară de 
la Tokio, adresată Comitetului olimpic 
al Africii de Sud, care, în ciuda reco
mandărilor CIO, nu a renunțat la 
litica

Panțuru-Maftei pleacă al 20-lea, iar 
echipajul Oancea-Cotacu al 21-lea, e- 
chipa jul Dragomir-Pașovschi al -22-lea.

Antrenamente oficiale au avut loc și 
la Seefeld, unde biatloniștii romîni au 
participat la o recunoaștere a pîrtiei 
de schi. După aprecierile tuturor celor 
prezenți, pîrtia este foarte tare, zăpada 
fiind înghețată din cauza temperaturii 
scăzute, ceea ce pune serioase pro
bleme concurenților. După cum ne-a 
declarat șeful pîrtiei de probe nordice 
de la Seefeld, nu va fi vorba numai 
de folosirea celei mai bune ceruiri, ci 
și de evitarea ruperii schiurilor.

Atenția tuturor este îndreptată spre 
proba de coborire bărbați unde se 
scontează că lupta dintre cei mai buni 
schiori din lume va prilejui un spec
tacol din cele mai interesante. Cabi
na telefericului care urcă spre Pat- 
scherhofer este luată cu asalt de con- 
cttrenți, antrenori, ziariști și numeroși 
iubitori ai schiului. Tn ultimele zile au 
avut loc primele coborîri care, firește, 
au stîrnit și mai mult 
matorilor de schi. Cei 
se arată a fi schiorii 
mani și francezi.

curiozitatea a- 
mai în formă 
austrieci, ger-

po-
de discriminare rasială.
PREGĂTIRI... PREGĂTIRI 

pîrtiile de la Igls au avut 
ultimele antrenamente oficiale în

ULTIMELE ȘTIRI

loc

Reichert, B.
Christian; Brooks,

Pe 
marți 
care recordul pîrtiei a fost doborit de 
mai multe ori. Cele 20 de echipaje au 
efectuat cite două coborîri.

După prima manșă echipajul italian 
MontbFiorpaes a realizat un timp 
bun, terminînd parcursul in 1:05,93. 
Acest record nu a stat mult timp în 
picioare, deoarece echipajul englez N. 
Dickson-Nach a realizat 1:04,91. De 
asemenea un timp foarte bun a fost 
obținut și de cel de al doilea echipaj 
italian Zardini-Bonadura, care a fost 
cronometrat cu 1:05,22. Cum se poate

SPORTIVII SOVIETICI
PRIMA MEDALIE

AU CUCERIT 
DE AUR

Perechea Ludmila Belousova — Oleg 
Protopopov (U.R.S.S.) a cucerit, cu 
104,4 puncte, locul I la patinaj artistic 
și o dată cu el medalia de aur. Pe 
locul II : Marika Kilius — Hans 
Jurgen Baumler (Germania).

Scurte știri
• Uniunea Europeană de fotbal < 

sțabilit calendarul întilnirilor pretimi 
narii din cadrul turneului de junior 
U.E.F.A. care va avea ioc în Olanda 
Echipa R. P. Romîne care a fost re 
partizată în grupa a 8-a va intîlni 1; 
26 martie la Leeuwărden echipa Aus 
triei. Echipa învinsă din acest
va juca la 28 martie la Veendarfi ct 
Irlanda. La 30 martie la Ețr.mer 
echipa cîștigătoare a jocului AustiX — 
R.P.R. se va întilni cu Irlanda.

Sferturile de finală ale competiție 
vor avea loc la 1 aprilie la Dordrecht, 
Utrecht, Amsterdam și Rotterdam 
Semifinalele sînt programate la 3 apri 
lie, iar finala la 5 aprilie la Amster
dam. La aceeași dată se va disputa 
la Rotterdam jocul pentru locurile 
3—4

• Concursul internațional masculin 
de gimnastică de la Copenhaga a fost 
cîștigat de cunoscutul gimnast iugo
slav Miroslav Cerar, care a totalizat 
58 puncte.

• In localitatea Eskilsuna echipele 
masculine de handbal in 7 ale Sue
diei și Danemarcei au susținut două 
meciuri de verificare în vederea cam
pionatelor mondiale din R. S. Ceho
slovacă. Ambele întiiniri au fost sjști- 
gate de suedezi: 23—17 (11 — iO) si 
13—6 (9—31

• Cu prilejul unui concurs feminin 
de atletism, desfășurat la Sidney 
(Australia), atleta liurvill a fost cro
nometrată pe 220 yarzi cu limpid de 
24,0. Kilborne a parcurs 80 ni gardmi 
in 10,8 sec.

• Intr-un meci internațiânal de box 
disputat la Glasgow, echipa Italici a 
învins cu scorul de 11—6 reprezen
tativa Scoției.

TURNEUL DE HOCHEI

GRUPA A: U.R.S.S. — S.U.A. 5-1 
(1-0, 3-0, 1-1), Cehoslovacia — Ger
mania 11-1 (3-0, 4-0, 4-1), Canada — 
Elveția 8-0 (1-0, 5-0, 2-0).

IERI IN „C.C,t,“ IA rOlBAl
Madrid : Real Madrid — Milan 4-1 

(2-0) în cadrul sferturilor de finală 
(primul meci).

DATELE MECIURILOR STEAUA-SPARTAK BRNO
După cum s-a anunțat, pentru; sfer

turile de finală ale „C.C.E.** la baschet 
masculin. Steaua va avea ea adver
sară pe campioana Cehoslovaciei, 
Spartak Brno. Primii! meci va i avea 
loc la 6 februarie în Capitală, iar re
turul se va juca la 19 februarie la 
Brhb. - "

Din lotul pe care.îl vor deplasă oas- — - ... .
pelH fac parte, Konecnv, Konțicka, slovac; în ultima etapă, ea a întrecut 
Pisfeîak și BpbroVskț care au evoluat pe Spartak Sokolovo Praga cu 97-76. 
-__ _  ' ț

în reprezentativa cehoslovacă la cam
pionatul european de la Wroclaw. 
Spartak Brno este antrenată de Ivan 
Mrazek, care a fost unul din cei mai 
voloțoși jucători de baschet de pe con
tinent. In momentul de față, viitoarea 
adversară a lui Steaua conduce — 
neînvinsă — în campionatul ceho-

IN ORAȘUL brazilian Arambu s-a deschis 
,.Hotel Football". Aici, paturile au forma 
unei porți de fotbal, oaspeții sînt sculați 
— la ora la care cer — printr-un. . . fluier 
de arbitru, durata unui dejun este de S0 
de minute, iar sălile de masă se numesc 
,,Salonul 1958", „Salonul 1962" șl „Salonul 
1966", anii campionatelor mondiale de fot
bal.

CONDUCĂTORII unor cluburi profesioniste 
de hochei din Canada și S.U.A. au pro
pus organizarea unui campionat mondial 
profesionist de hochei.. Propunerea a fost 
respinsă de J. F. Ahearne, președintele 
L.I.H.G., deoarece în țările europene cu 
cel mai bun hochei, cum sînt U.R.S.S., Ce
hoslovacia, Suedia nu există profesionism 
în hochei. El s-a arătat favorabil, mal 
curînd, unei competiții europene între 
echipe de club, pentru care de asemenea 
s-au făcut propuneri.

IN ACEST an Federația internațională de 
Șah (F.I.D.E.) va sărbători cea de-a 40-a 
aniversare. Ea a fost fondată în 1924 la 
Paris, cu prilejul primei Olimpiade de șah, 
care a fost cîștigată de Cehoslovacia.

REPREZENTATIVA de fotbal a R. D. Ger
mane și-a încheiat turneul pe care l-a în
treprins în Ceylon, întiecînd selecționata 
națională ceyloneză cu 12—1. Turneul de 
patru săptămîni dl fotbaliștilor din Ger
mania- democrată s-ă soldat cu scorul ge
neral de 83—5.

LA STADIONUL de iarnă din Augsburg 
(R. F. Germană) primăria orașului a in
tervenit pentru a se interzice vîvzarea ori
cărei băutuTi (bere, limonada etc.) în 
sticle. Această măsură a fost luată deoa
rece, la ultimele jocuri, spectatorii scanda
lagii au accidentat — aruneînd sticle pe 
teren — o serie de arbitri și jucători.

TIMPUL nefavorabil a obligat pe fotba
liștii unor cluburi engleze să se prezinte 
pe teren Ia meciurile de campionat într-o 
ținută de. . . antrenament. In legătură cu 
aceasta, ziarele engleze scriu că echipa 
Luton Town a cîștigat ultimul meci de 
campionat numai pentru că șapte din ju
cători purtau în picioare ghete de baschet, 
ceea ce le-a oferit o stabilitate mai mare 
pe terenul, înghețat.

FOSTUL campion de atletism al Franței 
la 200 metri, Habid Thiam, atlet de cu
loare, care și-a făcut studiile la Paris, este 
acum ministru al sportului în Senegal, țara 
sa de origine.

PREȘEDINTELE lui World Boxing Associa
tion din S.U.A., Abe Green, s-a adresat 
oficial guvernului american, cerîndu-i ca 
boxul profesionist american să fie pus sub 
controlul statului. Aceasta, deoarece 
W.B.A. nu mai este capabil să controleze 
boxul profesionist nici sub raportul „aran
jamentelor' nici, al respectării legilor fis
cale. ’

IN ACEST AN se va organiza un turneu 
Internațional de fotbal, după modelul ce
lui de la New-York, în orașul Los Angeles. 

-Turneul este prevăzut să se desfășoare în 
două grupe, între 31 mai și 8 iulie, cu

participarea unor echipe din Europa și de 
pe continentul american. Au fost -trimise 
pînă acum invitații unor echipe din R.F.G., 
Anglia, Mexic, Iugoslavia, Brazilia și Po
lonia. Echipele Steaua “ ' ' '
Guadalajara din Mexico 
firmat participarea.

CUNOSCUTUL campion 
dial Toni Sailer — care 
tivitatea sportivă în favoarea profesiunii 
de actor de cinema, este prezent lâ cea 
de a IX-a ediție a J.O. de iarnă în, cali
tate de ziarist. Mai multe ziare vieneze 
i-au solicitat colaborarea pentru unele co
mentarii tehnice în probele de schi.

UN NUMĂR de 140 de translatori (băr
bați și femei) au fost delegați pe lingă 
loturile sportive de la J.O. Pentru a fi ușor 
recunoscuți, translatorii au o uniformă ori
ginală : o căciulă albă și o scurtă ds 
blană de culoare roșie.

ANTRENORII englezi de natație Derek 
Snelling din Southhampton și Derek Stubbs 
din York City au început să predea lecții 
de înot prin. . . radio. Elevii poartă re
ceptoarele sub bonetele de cauciuc și pri
mesc astfel tot timpul sfaturi din partea 
antrenorilor. După cum a declarat Snelling, 
folosirea radioului permite să se obțină 
rezultate Intr-un timp de două oii mai re
dus decît în condițiile obișnuite de antre
nament.

roșie Belgrad și
City și-au și con-

olimpic și mon- 
a abandon-at ac-
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